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'CESARINY É O FANTASMA SEMPRE PRESENTE"
DOC LISBOA APRESENTA HOJE O DOCUMENTÁRIO SOBRE AS CARTAS TROCADAS
ENTRE ARTUR CRUZEIRO SEIXAS E O POETA E PINTOR

ram a arte e a homossexuali-
dade juntos. Afastaram-se
nas décadas seguintes, so-
bretudo quando Cruzeiro
Seixas esteve emÂfrica. Mas
o amor que não chegou a ser
- nunca partilharam uma
vida a dois - deu sentido a
toda uma vida, agora retrata -
daem 'As Cartas do Rei Artur,'
por Cláudia Rita Oliveira, um
dosfilmesaconcursono Doe
Lisboa, que decorre até ao

próximo domingo.
- O que a seduziu na ideia
de fazerum filme sobre Ar-
tur Cruzeiro Seixas e o seu
amor por Mário Cesariny ?

- A ideia era fazer um doeu -
mentário sobre o Cruzeiro
Seixas no sentido de deixar
um registo deste pintor/poe -
ta surrealista, ou seja, preser-
var a nossa cultura. Entretan -

to, através dele, fiquei a saber

que existiam uns cadernos
"diários-não-diários" que
estavam na Fundação Cu-
pertino de Miranda. Fiquei
completamente deslumbra-

da por estes cadernos, pelo
movimento afetivo que guar -

davam, e percebi que eles
iriam ser o foco central da
obra de Cruzeiro Seixas que
eu iria abordar no filme - até

porque são, de umacerta for-
ma, inéditos. O Cesariny foi
entrando pouco a pouco, até

que se tornou incontomável.
A figura central é o Cruzeiro
Seixas. Cesarinyéofantasma
que o acompanha.
- Para lá das figuras, de que
fala essencialmente?
- Sobre a inevitabilidade do
desencontro. 0 desencontro
não acontece por acaso, não é

manobra de um 'deus exma-
china! O desencontro está
dentro de cada ser humano
pelamaneira como se relacio -

na consigo próprio (em pri-
meira e determinante inst ân -

cia), com os outros , com o es -

paço onde vive e por aí fora. . .

- São só cartas ou também
outro tipo de registos?
- Há também arquivos de

imagens em movimento, da

Videoteca, excertos do filme
'Momentos na vida de um
poeta! de Carlos Calvet, re-
gistos de imagem na Galeria
Perve/Casa da Liberdade,

material do filme 'Autografia;
de Miguel G. Mendes, etc. É

um filme de arquivos.
- Quais foram as cartas que
mais a impressionaram?
- Primeiro, impressiona-
ram -me pela escrita rica, en-
genhosa, irónica e apaixona -
da do Cesariny. Podiam ter
sido escritas agora, com o
humor de agora. A questão
de ter referências históricas
também as torna incríveis -
existe uma carta em que Ce -

sariny fala da Paula Rego -
até então totalmente desço -
nhecida -

, fala sobre a Natá-
lia Correia, fala sobre aPIDE,
enfim! E, obviamente, as ca-
ras que conversam com o Ar -
tur Cruzeiro Seixas - como
amante, amigo, rival, colega.
Mas o que mais me impres -
sionou foi o facto de o Cru-
zeiro Seixas, agora com 95
anos, saber de cor algumas
destas cartas, que datam dos

anos 40, 50, 60 e 70.
- Como correu a aborda-
gem a Cruzeiro Seixas?
- A primeira abordagem foi
com a curiosidade entre dois
seres humanos que se estão a
conhecer para fazer qualquer
coisa em conjunto. Ficou ?

"Há cartas
que falam
de Paula
Rego - então
desconhecida
-,deNatália
Correia,
daPIDE"

"Fiquei
impressionada
com a escrita
rica, irónica,
engenhosa
e apaixonada
do Cesariny"

"Filmámos
a reação
de Cruzeiro
Seixas ao ver
o resultado
final. Ficou
feliz!"



? feliz. Contou-melogomui-
ta coisa. Depois , como as ro -

dagens foram várias, come-

çou a ficar um pouco farto.
- Como foi a participação
do pintor?
- Acre e doce , como me pare -
ce ser normal para um senhor
de mais de 90 anos. Houve
alturas em que estava muito
bem- disposto e outra em que
estava contrariado.
- Ficou feliz com o resul-
tado?
- Fizemos um visionamento

privado, na Cinemateca, no

qual gravámos a sua reação.
Ficou feliz! E nós, equipa, fi-
cámos muito felizes !

- Conseguiu perceber o
grande mistério deste
amor eterno e não consu-
mado?
- Arrisco -me a dizer que a
memória foi, a partir de uma
certa altura, o motor desta re-
lação. Uma amiga uma vez
disse -me uma coisa muito
curiosa: todos nós projeta-
mos, ou criamos expectati-
vas, sobre alguém ou alguma
coisa. Depois o que fazemos

com essa projeção vai deter-
minar o tipo de relação que
estamos a criar. Ou seja, se

não houver um mecanismo

que pare este movimento de

mastigar a mesma coisa um
sem-número de vezes, essa
coisa passa efetivamente a

existir enquanto parte da
nossa vida - embora para a
outra pessoa (evento, empre-

go, qualquer substantivo que
queiramos aplicar aqui) essa

relação nãoexista. Somosnós

que construímos e consoli-
damos a relação pelo tempo
mental perdido nestas proje -

çõeseotornamos tempo real .

Para Cruzeiro Seixas, Cesa-

riny está sempre presente,
porque cresceram juntos na
adolescência, descobriram a

arte, a homossexualidade,
etc. Partilharam o mesmo
grupo de amigos, o mesmo
movimento. Não é só amor...
ê muita coisa misturada.
- leve outro título antes -
'NãoVivi,masDeixareiDo-
cumentos desse Não Viver.'
Como é que daí chegamos a

'As Cartas do Rei Artur '?
- A expressão foi tirada de
uma carta de Cesariny, que
lhe chamava muitas vezes
'Rei Artur!
- O mais dramático terá
sido o 'não vivido'. Porquê ?

- Tudo em Cruzeiro Seixas

apontava para uma sensação
de falta de plenitude, "o facto
de ter que trabalhar quando
os outros passavam a vida no
café" o facto de poder ter per -
tencido a uma burguesia rica

que ficou em falência, de ter
criado uma série de expecta-
tivas do que poderia ter sido a
sua vida. O que eu pretendia
era mostrar- lhe que ele efeti -
vãmente viveu e vive, sim !

- Como foi financiado?
- Tivemos o apoio do ICA à

finalização e o apoio das câ-
maras de Loulé e Famalicão.
- A primeira longa-metra-
gem foi um grande desafio ?

- Foi. Queria fugir totalmen-
te à descrição e ilustração
biográfica. Queria ter um
ponto de vista forte , sem me

perder em questões de inte-
resse pessoal. E perceber qual
é a minha linguagem . Traba -
lho em montagem há muito
tempo e já trabalhei nos mais
diversos 'tipos' de filme. Esta
diversidade agrada - me bas -

tante, por não me formatar.
No entanto, tinha curiosida-
de em saber quem era eu. ®

"Cruzeiro
Seixas criou
uma projeção
mental de
Cesariny e
transformou-a
em tempo
real"

"Impressiona
perceber que,
aos 95 anos,
ainda sabe
muitas
daquelas
cartas de cor"

Perfil de uma algarvia

Cláudia Rita Oliveira nasceu em Loulé há

39 anos. Fez a sua primeira formação em

Design, na Universidade do Algarve, e de-

pois passou pela Escola Superior de Teatro

e Cinema, em Lisboa, e por Praga, onde fez
um mestrado em Argumento. Seguiu-se
pós-graduação em Fotografia e Arte Con-

temporânea (IPA/Atelier de Lisboa) e em
Arte Multimedia - Fotografia (Faculdade
de Belas-Artes). Participou na montagem
de 'José e Pilar! 'Floripes' e a 'Batalha dos
Três Reis' e assinou a sua primeira curta-

metragem, 'Candidíase! em 2008.




